
Aloe Vera Drinking Gel Peach Light je pozitivní novinkou, 

a zvláště pak pro osoby trpící diabetem. Protože je v ní méně ka-

lorií, není již potřeba přepočítávat obvyklé chlebové jednotky. Nyní 

už se jimi nemusíte zabývat. Nová Aloe Vera Peach obsahuje pou-

ze 13,5 kJ, což je o 89 % méně kJ než v případě předchozí for-

mule tohoto drinking gelu. Neobsahuje cukr a je navíc obohacena 

o vitamin C, který ještě zvyšuje léčebný účinek Aloe Vera. Také z 

toho důvodu se mění doporučené dávkování. Není nutné podávat 

Aloe hodinu po jídle a po podání antidiabetických léků. Za nových 

podmínek toto nemá na glykemii vliv. Aloe Vera Peach Light je mož-

no užívat kdykoliv a také na lačno. Kladné účinky Aloe na diabetes 

jsou ještě větší, protože obsahuje skutečně neuvěřitelných 98,2 % 

čistého gelu bez zelené části listu!!! Glykemii ovlivňujeme, 

respektive snižujeme, složením Aloe, nikoliv množ-

stvím medového cukru. Použitím Aloe Vera Peach 

Light odpadají problémy se zvýšením glykemie, 

o kterých se často zmiňujete v mailech či na info-

lince.

Ovšem nejen glykemie je pro budouc-

nost nemocného cukrovkou rozhodující. 

Stejně důležité je sledovat i dyslipidemii 

(poruchu metabolismu tuků). Zde se velmi 

osvědčila Super Omega 3 Activ se svý-

mi nenasycenými mastnými kyselinami. 

Cukrovkáři mívají vysoký krevní tlak – s 

tím by si měla poradit Aloe Vera. Ovšem 

pokud je nemocný obézní, měl by usilovat 

o redukci váhy. Jedině takto může zlepšit 

prognózu cukrovky, snížit TK i cholesterol. 

Tuto informaci zde chci velmi podtrhnout. 

Je to základ všeho.

Vysokomolekulární část Aloe Vera gelu 

zpomaluje vstřebávání glukózy ze stra-

vy tím, že se zčásti usadí na povrchu 

sliznice střevní. Fytosteroly mají vliv na 

postprandiální (po jídle) hladinu glukózy 

a snížení hladiny cholesterolu a triglyceri-

dů v krvi.

Při použití Aloe Vera gelu v oblasti mi-

kroangiopatie je vysoký efekt na cévy 

patrný. Vzhledem k chorobám a kompli-

kacím v oblasti kapilár, které u diabetu 

často vznikají, je Aloe dobrým řešením, 

protože má na kapiláry jednoznačně pozi-

tivní účinek. 

V důsledku poškozování kapilár u diabetu mellitus ale vznikají 

i následující vedlejší komplikace:

Diabetická nefropathie – postupná porucha funkce ledvin, 

která vede až k jejich selhávání, mnohdy k nutné dialýze a také 

k možné transplantaci.

Diabetická retinopathie – poškození oční sítnice, které vede až 

k oslepnutí.

Diabetická angiopathie – dlouhodobé poškození krevních cév 

vedoucí až k poškození periferních cév a často k nutné amputaci 

dolních končetin.

Diabetická neuropathie – může vést ke ztrátě citlivosti dolní kon-

četiny a způsobit její poškození.

Uvedené komplikace se vyskytují spíše u diabetu II. stupně, kdežto 

u I. stupně dochází výrazně častěji k jiné komplikaci. 

Nová Aloe Vera 
Peach Light
Em. Prim. MUDr. Milan Čarvaš

Vážení LR-partneři a příznivci LR,

léto nám pomalu končí, dovolené jsou téměř za námi a nastává čas začít se zabývat také péčí 

o vlastní zdraví. Když jsem psal v roce 2009 do Magazínu článek o diabetes mellitus, česky řečeno 

cukrovce, myslel jsem si, že tyto informace o nemoci a použití Aloe Vera budou dostačující. Ale fi rma 

LR, jak bývá jejím zvykem, nás stále pozitivně překvapuje. Nyní nám nabízí novou formuli Aloe Vera 

Peach ve formě Light, která je určena speciálně pro diabetiky. To je jednoznačně důvod, abych se 

k tomuto tématu vrátil.
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Diabetes mellitus I. typu je totiž spojen s vyšším výskytem kar-

diovaskulárního onemocnění (srdečně cévního). Výskyt komplikací 

u diabetiků je 2–4x častější než u lidí bez diabetu. Příznaky ische-

mie srdeční se navíc objevují ve výrazně mladším věku než u jedinců 

bez diabetes nebo s diabetem typu II. Diabetes mellitus I postihuje 

mladší lidi, může se objevit již v dětství, nebo dokonce krátce po 

narození. Aby se komplikace s nemocí spojené nerozvíjely, je velmi 

potřebná prevence. 

A právě jako prevenci a pomoc při oddálení výše uvedených kom-

plikací lze doporučovat Aloe Vera a Superomegu.

U diabetu typu I může v důsledku léčby inzulinem při zvýšeném 

kalorickém přísunu vznikat obezita. Je proto nutné sledovat a redu-

kovat váhu. Takto nemocní mají zvýšenou mikro a později i makro-

albuminemii (bílkovina v moči) poškozující parenchym ledvin. Proto je 

Aloe Vera vhodná k čištění organismu.

Diabetes mellitus je choroba, o které lze psát stále. To však není 

smyslem této části příspěvku. Mým záměrem bylo Vám zde naznačit, 

jaké jsou možnosti podávání našich LR-produktů k pre-

venci všech těchto komplikací. Ty bychom neměli 

podceňovat, protože případy náhlé smrti u diabe-

tiků I. typu (defi nice do 1. hod od začátku přízna-

ků) jsou v důsledku kombinace všech vedlejších 

příznaků významně zvýšeny. To prakticky ovlivňuje 

délku našeho života a podmiňuje vznik dalších a 

dalších komplikací, které zhoršují jeho kvalitu. Náš 

nový typ Aloe Vera Peach Light napomáhá preven-

ci i terapii lépe než předchozí formule. Mohu ji plně 

doporučit pro všechny nemocné, zvláště pak pro 

diabetiky.

Ve druhé části článku se chci krátce zastavit u dotazu, který mi 

často pokládáte na telefonické infolince nebo v emailu. Jaké LR pro-

dukty je vhodné podávat při zjištění zhoubného nádoru?

Stále více pacientů, a dokonce i lékařských odborníků, se při-

klání ke kombinaci klasické onkologické terapie a komplementární 

(doplňkové) medicíny. Komplementární medicína se k chirurgicko-

-onkologické léčbě snaží přidávat potravinové doplňky, antioxidan-

ty, enzymy a podobně. Těmi pozitivně ovlivňuje léčbu nemocných 

a eliminuje nepříznivé vedlejší účinky onkologické terapie.

Řekněme si něco o antinádorovém efektu Aloe Vera. V tomto pří-

padě je nejdůležitějším prvkem acemannan, který stimuluje imunitní 

systém a zvyšuje protinádorový účinek IL2. Výrazně posiluje imunitu 

a aktivuje makrofágy (velké imunitní buňky), které stimulují NK buňky 

a T-lymfocyty, což je pro předcházení nádorům velmi důležité. 

Důležité jsou také lektiny a polysacharidy. Aloe emodin navíc půso-

bí cytostaticky a má nekrotický efekt na leukemické buňky. Mukopo-

lysacharid acemannan je účinný také proti solidnímu nádoru. Rostlin-

né enzymy z Aloe pomáhají natrávit fi brinový obal, jímž se nádorové 

buňky obklopují a chrání před imunitním systémem. Při zhoubném 

onemocnění se tedy jako základ doporučuje pití Aloe Vera, a to mini-

málně ve dvojnásobné dávce, než je dávka obvyklá. Čím vyšší dáv-

ka, tím větší efekt.

U onkologických pacientů je tedy Aloe Vera vždy základem. 

Zvláště u rakoviny prsu, prostaty, rakoviny hormonálních orgánů, plic 

a při rozšiřováni nádorů – metastazování, pak k Aloe Vera často při-

dáváme dřevokaznou houbu Reishi. Tato vysoce ceněná houba je 

bohatá na polysacharidy, velmi účinné betaglukany a heterobetaglu-

kany. Ty mají imunomudulační a protinádorové účinky. Reishi navíc 

obsahuje steroidním hormonům podobné ganoderické kyseliny, tzv. 

triterpeny. Reishi v těchto případech podáváme ve výrazně vyšší 

dávce než obvykle. Doporučuji 2x2 až 2x3 tobolky, což je dávka do-

poručovaná i při metastatickém rozsevu nádoru.

Podávání našich doplňků stravy výrazně snižuje vedlejší účinky 

chemoterapie a ozařování. Snižuje únavu, nechutenství a nevolnost. 

Urychluje regeneraci postižené tkáně a působí kladně na překyse-

lení organismu, ke kterému dochází při chemoterapii (velmi příznivě 

účinkuje ProBalance). Užívání vhodných doplňků často umožňuje 

i intenzivnější onkologickou terapii a regenerace organismu je jejich 

zásluhou rychlejší.

Asi 40 % lidí, kteří onemocní zhoubným nádorem, často umírá 

kvůli nedostatku výživy. Po podávání infusní chemoterapie ztrácí 

chuť, nemají zájem o jídlo, jsou unavení a trpí nevolností. Aloe Vera 

procenta těchto případů výrazně snižuje. Navíc posiluje imunitu, díky 

čemuž nemusí lidé oslabení chemoterapií podlehnout banální infekci, 

což je bohužel častý případ.

Vážení LR-partneři, právě jste dočetli další kapitolu, kde radím, jak 

pomáhat sobě i nemocným ve svém okolí, jak předcházet nemocem 

a jejich komplikacím, jak minimalizovat potíže při již rozvinuté nemoci 

a především, jak se starat o vlastní zdraví!

Emeritní primář MUDr. Milan Čarvaš

infolinka Aloe Vera: +420 602 430 333

Po-Út 16.00 - 21.00, St 13.00-15.30 hodin

e-mail: milan.carvas@lr-czech.com

MUDr. MILAN ČARVAŠ
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